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RESUMO

Esta pesquisa utiliza ferramentas treinamento e capacitação empresarial utilizando de Realidade Aumentada (RA), para que as organizações 
consigam repassar com maior facilidade, conhecimentos e habilidades internas da empresa. As empresas hoje têm dificuldade de repassar estes 
conhecimentos entre seus colaboradores, por isto, este trabalho procura encontrar soluções para isto. Desta forma, a pergunta do problema de 
pesquisa se remete a seguinte questão: “como é possível utilizar ferramentas de vide tutoriais e Realidade Aumentada de forma que possibilitem 
que colaboradores aprendam conhecimentos e habilidades práticas? Os objetivos propostos são: fazer um levantamento das tecnologias 
disponíveis; apresentar um protótipo de um treinamento; escolher melhores técnicas para realizar os treinamentos e capacitações virtuais. A 
metodologia adotada inclui a pesquisa exploratória e descritiva e a pesquisa bibliográfica. Houve também a prototipagem para a execução dos 
testes de vide tutoriais que foram aplicados em um grupo de alunos universitários, junto com questionários. As análises quantitativas foram feitas 
com planilhas e gráficos e as qualitativas junto com a observação. Os resultados mostraram que 92% dos participantes acham que se tem um bom 
aprendizado com vide tutoriais, mas que a Realidade aumentada ainda tem muitas barreiras técnicas para serem superadas, porque 30% dos 
alunos que baixaram o aplicativo teve problema de executá-lo com a rede local. Levantou-se também, que 51,85% usam Sistema Operacional 
Android . Os resultados das tecnologias apontaram que a plataforma Unity se mostrou a melhor opção para o desenvolvimento de aplicativo de 
RA, combinada com softwares Blender e o uso de dois pacotes de plug-ins, com todas as funções necessárias para criação indo que foram 
encontrados vários tipos de plug-ins para a criação do aplicativo, como o Vuforia Developer (desenvolvido por PTC Inc.), e o Artoolkit 
(desenvolvido por DAQRI Technologies). Foi obtido êxito durante o uso do Artoolkit dentro da plataforma Unity com a utilização da linguagem em 
Java Script. As conclusões mostram que a aceitação por parte dos usuários é grande, onde 74,07% dos entrevistados baixariam o aplicativo para 
novas experiências, mas que tecnicamente muita coisa deve ainda ser tratada, no que diz respeito às ferramentas e técnicas. Também foi possível 
concluir que a plataforma Unity torna-se um grande ferramental para o uso de treinamentos e capacitações em 3d com o uso de óculos de 
Realidade Virtual, como Rift, Hololens ou mesmo Google Cardboard. Este trabalho apresentou sólidas conclusões de que é possível melhorar 
significativamente a disseminação do conhecimento utilizando os vide tutorias associados a ferramentas de Realidade Aumentada de forma que 
não somente conhecimentos teóricos podem ser repassados, mas habilidades técnicas como manuseio de ferramentas podem ter uma 
significativa importâncias nas capacitações empresariais.
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